
Het streekbezoek stond in het teken van Betuwse 
onderwerpen: fruitteelt, duurzaamheid, arbeids-
migratie en scholing. De dag begon in Opheusden 
waar het koninklijk paar een bezoek bracht aan 
Laanboomkwekerij Volentis (onderdeel van TCO). 
Dankzij slim ingerichte percelen en een uitgebreid 
netwerk van gespecialiseerde vervoerders, kan de 
kwekerij in heel Europa en daarbuiten leveren. 
Behalve Nederlands, spreken de medewerkers er 
ook Engels, Duits, Frans, Tsjechisch en Russisch. 

ROBOTISERING
In Tiel werd kennis gemaakt met Vonk & Co. 
Wesley van Malsen, medewerker in het magazijn 
van het transportbedrijf, was zo trots als een pauw 
toen hij een demonstratie met zijn heftruck mocht 
geven aan het koninklijk paar. Onlangs won hij op 
het onderdeel behendigheid bij de Euregionale 
Logistiekwedstrijden een derde plaats. Voor de 
koning en de koningin manoeuvreerde hij met 
het grootste gemak een lading door het maga-
zijn. Daarna praatte het koninklijk paar nog een 
tijdje na met medewerkers en directie over onder 
andere scholing, opleiding, duurzaamheid en 
robotisering. Hierbij werd de Campus Logistiek 
Rivierenland aangestipt, waarbij ondernemers en 
opleidingsinstellingen samen trainingen en oplei-
dingen ontwikkelen. Die sluiten niet alleen aan bij 
de vraag op de arbeidsmarkt, maar zorgen middels 
bijscholing ook dat medewerkers duurzaam 
inzetbaar zijn.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima deden onlangs de streek 
aan om in een paar uur tijd kennis te maken met Opheusden, Tiel, 

Culemborg en Geldermalsen.

HOOG BEZOEK  
IN DE BETUWE

PLASTICVRIJE FRUITVERPAKKING
Bij Fruitmasters werd vervolgens de eerste volledig 
plasticvrije fruitverpakking overhandigd aan het 
koninklijk paar. Het gaat om een klantvriendelijke 
fruitverpakking zonder plastic voor Kanzi® appels.
Als grootste fruitcoöperatie van Nederland ver-
markt FruitMasters het fruit van haar telers in zo-
wel het binnen- als buitenland. FruitMasters loopt 
als specialist in hard- en zachtfruit voorop in de 
markt. De coöperatie investeert als eerste in nieu-
we technieken, ontwikkelt eigen conceptrassen 
en heeft duurzaamheid in zowel de teelt als het be-
drijf hoog in het vaandel staan. Het koninklijk paar 
bezocht de proeftuin en het sorteer- en pakstation 
appels van FruitMasters. Tussen de fruitbomen 
gingen zij in gesprek met jonge fruittelers over de 
toekomst van de Nederlandse fruitteelt. Met coö-
peratie De Fruitmotor spraken zij over circulaire 
fruitteelt. Ook verdiepten zij zich in de huisvesting 
van arbeidsmigranten. Studenten van Helicon 
MBO Geldermalsen en Avans Hogeschool Den 
Bosch gaven in de boomgaard een demonstratie 
met drones. Tot slot werden de koning en koningin 
ontvangen op het Stadhuis van Culemborg om  
onder andere te kijken naar optredens van twee 
middelbare scholen. 

HET BEZOEK 
STOND IN HET 
TEKEN VAN 
BETUWSE 
ONDERWERPEN

21

 KONINGSHUIS EVENEMENTEN

R I V I E R E N L A N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  J U L I  /  A U G U S T U S  2 0 1 9

Fotografie: Nico Alsemgeest

Fotografie: Design & Zo Lienden


